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KÖZLEMÉNY 

A Testvérek Napja alkalmából 
 

A Nagycsaládosok Országos Egyesülete (NOE) országos online rövidkampányt indít 
május 31., a Testvérek Napja alkalmából. A NOE célja, hogy ezzel az akcióval is felhívja a 
figyelmet a nagycsaládos életforma, a gyermekvállalás értékeire, a testvérek közti 
kapcsolat fontosságára, hiszen nagycsaláddá is a testvérek teszik a családot. 
 
Az ünnepnapot 2014-ben a Portugál Nagycsaládos Egyesület és az Európai Nagycsaládos 
Szövetség kezdeményezte, azzal a céllal, hogy Európában is legyen egy, az anyák, illetve az 
apák napjához hasonló kiemelt ünnepük a testvéreknek is. Amerika számos államában már 
hosszú ideje létezik ilyen. A Testvérek Napját minden évben május 31-én ünnepeljük. A 
világnap üzenetét 2020-ban Ana Cid Goncalves, a Portugál Nagycsaládosok Egyesületének 
főtitkára így fogalmazta meg: „Maga a testvérkapcsolat az, amit szeretnénk megünnepelni, és 
amit érdemes is megünnepelnünk. Az, hogy testvérünk van, nem feltétlen egyenlő a 
boldogsággal, de mindenképpen boldogabbak azok, akiknek van testvérük. Általa épülünk, és 
vele együtt növünk fel.” 
 
A Nagycsaládosok Országos Egyesülete az elsők között csatlakozott a kezdeményezéshez, 
melynek mottója: „Ha boldoggá akarsz tenni egy gyereket, gondoskodj róla, hogy legyen 
testvére! Ha nagyon boldoggá akarod tenni, legyen több testvére!” 

 
Egyesületünk arra kéri a csatlakozni vágyókat, hogy osszanak meg legalább egy képet a 
közösségi portálokon (facebook, instagram, twitter, stb.), amelyen testvérével, testvéreivel 
szerepel, esetleg gyermekeit együtt mutatja. A poszthoz kérjük, hogy minden esetben írják oda: 
#TestvérekNapja, #Szeretematestvéremet. Természetesen személyes gondolatok megosztását is 
kérjük, ami lehet egy mondat, vagy egy rövid történet is.  

A facebookon az egyesület létrehozott egy keretet, amellyel a profilkép megváltoztatható, s 
amelynek felirata: I♥Tesó. A keret a "Testvérek Napja" nevet viseli. Kérjük, hogy ennek 
használatával változtassák meg profilképüket legalább egy napig, hogy ezzel is láthatóbbá 
váljon a Testvérek Napja. 
 
Budapest, 2020. május 28. 
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További információ: Lódi Viktória, NOE sajtó- és titkársági referens +36 70 318 0207 

lodi.viktoria@noe.hu 
Az 1987-ben alakult Egyesület jelenleg az egész országban több mint 250 helyi közösséggel és mintegy 14.000 
tagcsaláddal rendelkezik. Az országos munkát hét regionális központ segíti. Önkénteseink száma megközelíti az 

1500 főt. A NOE a családos közösségépítésen és értékőrzésen túl – melynek középpontjában a házasság és az élet 
védelme, az anyaság tisztelete áll – ellátja a családok érdekvédelmét és országos, valamint helyi rendezvényein 

vidám kapcsolatépítésre, szórakozásra is lehetőséget nyújt. 


